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Abstract 
Team identification and sports fandom are among the most important predictors of aggression in 

football fans as their impact varies according to the age of the fans. The purpose of this study was 

to investigate the moderating role of age in relationship between team identification and sports 

fandom with football fans’ aggression. The present study was a descriptive and correlational 

research conducted in field method. The statistical population of study included Esteqlal fans of 

which 211 indivduals were selected as the sample. The research instrument consisted of five 

standard questionnaires of Sport Fandom, Team  Identification, Self-reported  Aggressiveness, 

Physical Aggression, and Verbal Aggression. In this study, the data were analyzed using variance-

based structural equation modeling.  The results showed that Team Identification and Sports Fandom 

had a significant positive effect on Self-reported Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression. 

However, age had a significant negative effect on Team Identification, Sports Fandom, Self-report 

Aggression, Verbal and Physical Aggression. In addition, the effect of Team Identification and 

Sports Fandom on Self-reported Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression among the young 

fans was more than middle-aged and old fans, as well as the effect of Team Identification and Sports 

Fandom on Self-reported Aggressiveness, Verbal and Physical Aggression among the middle-aged 

fans were more than old fans. Therefore, it is suggested that organizers of the football matches in 

the country and the fan club of the teams can use the older fans to control the emotions of the younger 

fans and reduce the fans’ aggression. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Fan aggression is a social problem that can be found at all levels of the sport, from 

professional and amateur adult competitions to adolescent leagues that affects 

athletes of all ages and in all sports fields around the world (Schaillée et al., 2019). 

Team Identification and Sports Fandom are among the most important predictors 

of aggression in football fans (Rahmati et al., 2014; Wann et al, 2015) that their 

impact varies depending on the age of the fans. Esteqlal Club is one of the two 

most popular football clubs in the country whose aggression of fans has 

sometimes caused different problems for other clubs and fans. Therefore, the 

purpose of this study was to investigate the moderating role of age in relationship 

between Team Identification and Sports Fandom with aggression of football fans.  
 

Materials and Methods 
The present study was a descriptive and correlational research conducted in field 

method. The statistical population consisted of Esteghlal Fans, 211 of whom were 

randomly selected as statistical sample. The research data were collected using an 

online questionnaire designed in the soccer sports groups. The research instrument 

consisted of five standard questionnaires. Team identification was measured by 

three-option Likert scale (Wann & Branscombe, 1993) ranging from 1 (low 

identification) to 8 (high identification). Fandom was measured by the Sport 

Fandom Questionnaire (Wann, 2002). The Sport Fandom Questionnaire contains 

five-option Likert scale ranging from 1 (strongly disagree) to 8 (strongly agree). 

Self-reported  Aggressiveness Questionnaire (Toder Alon et al., 2019) consists of 

three-option items ranging from 1(strongly disagree) to 10 (strongly agree). 

Perception of Appropriateness of Fans' Aggression was measured by an 

adaptation of the Fan Behaviour Measure (Rocca & Vogl-Bauer, 1999). The scale 

estimates the appropriateness of verbal and physical aggression among sports 

spectators. It consists of 12 items in five-option Likert scale ranging from 1 (very 

inappropriate) to 5 (very appropriate) and includes two subscales: appropriateness 

of verbal aggression (9 items) and appropriateness of physical aggression (3 

items). In this study, the data were analyzed using variance-based structural 

equation modeling using Smart PLS 3.2.8 software.   
 

Findings 
The results showed that Team Identification had a significant positive effect on 

self-reported aggression (α = 0.524), verbal aggression (α = 0.248) and physical 

aggression (α = 0.244). Age had a significant negative effect on Team 

Identification (α = -0.134),  self-reported aggression (α = -0.280), verbal 
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aggression (α = -0.280), and physical aggression (α = -0.344). . Finally, the results 

revealed that age had a negative moderating role in the relationship between team 

identification and self-reported aggression (α = -0.171), verbal (α = -0.249) and 

physical aggression (α = -0.169). The results of different age groups indicated that 

in adolescents, team identification had a significant positive effect on self-

reported aggression (α = 0.658), verbal aggression (α = 0.695) and physical 

aggression (α = 0.559). In middle-aged  individuals, team identification had a 

significant positive effect on self-reported aggressive (α = 0.557) and physical 

aggression (α = 0.212), while the effect of team identification among middle-aged 

individuals on verbal aggression (α = 0.19) was not significant. Finally, among 

older people, team identification had a significant positive effect on self-reported 

aggression (α = 0.369) but the effect of team identification on verbal (α = 0.146) 

and physical aggression (α = 0.091) was not significant. Besides, sport fandom 

had a significant positive effect on self-reported aggression (α = 0.561), verbal (α 

= 0.260) and physical aggression (α = 0.287). Age had a significant effect on sport 

fandom (α = -0.151), self-reported aggression (α = -0.264), verbal (α=-0.275) and 

physical aggression (α=-0.334). Finally, the results showed that age had a negative 

moderating role in the relationship between sport fandom and self-report 

aggression (α = -0.185), verbal (α = -0.236) and physical aggression (α =- 0.168). 

The results of different age groups revealed that in adolescents, sport fandom had 

a significant positive effect on self-reported aggression (α = 0.762), verbal 

aggression (α = 0.699) and physical aggression (α = 0.619). In middle-aged fans, 

sport fandom had a significant positive effect on self-reported aggressive (α = 

0.579) and physical aggression (α = 0.233), but the effect of sport fandom among 

middle-aged people on verbal aggression (α = 0.197) was not significant. Finally, 

among older people, sport fandom had a significant positive effect on self-

reported aggression (α = 0.375) whereas the effect of sport support on verbal (α = 

0.146) and physical aggression (α = 0.146) was not significant. 
 

Conclusion  
According to the findings of the study, increasing age leads to a decrease in team 

identification and aggression. Therefore, it can be stated that as individuals’ age 

increases, the relationship between team identification and aggression decreases. 

In fact, as age increases, emotions decrease or emotions become more controlled. 

The lower team identification leads to self-report, physical, and verbal aggression. 

In this regard, Phillips et al. (2006) mentioned that adult and older fans exhibit 

less aggression than younger counterparts and have greater internal control over 

aggression using comforting strategies. Furthermore, age has a moderating role in 

the association between supportive and aggressive self-report, physical and verbal 
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aggression. According to the relationship between fandom and aggression, 

aggression can be one of the symptoms, but with age increasing, the tendency for 

physical and verbal aggression decreases. This can be due to the experience gained 

by individuals, the reduction in arousal, and the desire to be relaxd. 

Keywords: Team Identification, Sports Fandom, Aggression, Football. 
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 مقالة پژوهشی

  فوتبال   هواداران پرخاشگری بینی  پیش در ورزشی هواداری و تیم  هویت اثر

 (تعدیل گر سن هواداراننقش )
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 چکیده

هویت تیمی و هواداری ورزشی جزو عوامل بسیار مهم در پیش بینی پرخاشگری هواداران فوتبال است که  

در ارتباط   سن  گر   ها با توجه به سن هواداران تغییر می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل تاثیر آن

است.    هواداران  پرخاشگری  با  ورزشی  هواداری  و  تیمی  هویت   ازنوع  و  توصیفی  حاضر،  پژوهشفوتبال 

  بین   از  که بودند  استقالل  باشگاه  هوادارانپژوهش    آماری  جامعة.  شد  اجرا  میدانی  صورت به  که  بود  همبستگی

 هواداری  پرسشنامه استاندارد  پنجابزار تحقیق شامل    .شدند  انتخاب  آماری  نمونه  عنوان  به  نفر  211  تعداد  ها  آن

در این تحقیق  . خاشگری کالمی بودو پر پرخاشگری فیزیکی  خودگزارشی پرخاشگری؛  ؛  هویت تیمی  ؛ورزشی

نتایج تحقیق نشان   استفاده گردید.  ساختاری واریانس محور  معادالت مدل از هاداده جهت تجزیه و تحلیل 

 کالمی پرخاشگری پرخاشگری،  خودگزارشیداری بر هواداری ورزشی اثر مثبت و معنیداد که هویت تیمی و 

 پرخاشگری  ، پرخاشگری  هواداری ورزشی، خودگزارشیهویت تیمی،  بر  معناداری  فیزیکی دارند. سن نیز اثر    و

هواداری ورزشی و    تیمی  هویت  اثر. همچنین  باشدفیزیکی دارد اما این تاثیرات منفی و معکوس می  و  کالمی

  از  بیشتر جوان هواداران  بین در هواداران فیزیکی و کالمی پرخاشگری پرخاشگری،  خودگزارشی بر هواداران

ورزشی  و    تیمی  هویت  اثر   و  بود   پیر   و  میانسال  هواداران   پرخاشگری،   خودگزارشی  بر  هوادارانهواداری 

با توجه به نتایج  بود.    پیر  هواداران  از   بیشتر  میانسال  هواداران  بین  در   هواداران  فیزیکی  و  کالمی  پرخاشگری

نند از هواداران سن توامی  برگزارکنندگان مسابقات فوتبال در کشور و کانون هواداران تیم ها  به دست آمده

 تر و کاهش پرخاشگری هوادان استفاده کنند.  باال برای کنترل احساسات هواداران سن پایین
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 مقدمه
 را خود فعالیت رسمى شکل  به  که است  سال پنجاه حدود ،مدرن پدیده یک عنوان  به  ایران در فوتبال

اقشار مختلف جامعه یافته   فراغت اوقات کردن  پر  در  را  اىویژه جایگاه مدت این  است و در کرده آغاز

 تماشاى تا کند پیدا رواج  جوانان و بین نوجوانان کشور  اول ورزش عنوان  به تدریج به توانسته  و  است

)پورزنگار و انتشاری،   شود برخوردار فراوان  اهمیت  و جذابیت  از جامعه مختلف هاىگروه بین هم فوتبال

اینکه در هر رقابتی زمی  .  (128،  2018 دارد،  تبع آن پرخاشگری وجود    به  و   تعارض  نۀبا توجه به 

پذیرش    رغم علی(.  148،  2014،  1)اسپایج   های ورزش فوتبال استبنابراین پرخاشگری جزیی از واقعیت

 روان،   و  جسم  جمله سالمت  )از  فراوان  مثبت  اجتماعی  کارکردهای  دارای  فوتبال  ورزش  که  نکته  این

  باشد، ( می....  و  ملی  روحیه  تقویت  و  پذیریو انضباط  قوانین  به  احترام  پذیری،  جامعه  اجتماعی،  کنترل

  باشد   می  فوتبال  ورزش  های  واقعیت  از  جزئی   نیز  اجتماعی  و مسائل   پرخاشگری  و  خشونت  روی،  کج

  و مسائل،  هارویکج  نوع  این  آورنده  بوجود  عوامل  به  نسبت  آگاهی  کسب  و  آن  و بررسی  مطالعه  که

  ضروری  و  مهم  امری  اش،پیامدهای مربوطه   نتیجه  در  و  آن  بقای   و  استمرار  فرآیند  بررسی  همچنین

 تمامی   که در  ؛است  اجتماعی  مشکل  یک  پرخاشگری هواداران.  (2؛  2013)سعادتی و عباس زاده،    است

  روی  و   شودمشاهده می  های نوجوانانتا لیگ  آماتور  و  ای  حرفه  بزرگساالن  مسابقات  از  ورزشی،  سطوح

و  )  گذاردمی  تاثیر  جهان  سراسر  در  ورزش  مختلف  انواع  در  و  سنین  تمام  در  ورزشکاران اسچایل 

شود که  پرخاشگری در ورزش به هر گونه رفتار تعمدی غیرقانونی اطالق می.  (367،  2019،  2همکاران 

ها و تماشاگران انجام گیرد. هواداران ورزشی دو فرم متفاوت  نسبت به حریف، مقامات رسمی، هم تیمی

فیزیکی. هر چند که پرخاشگری کالمی به اعمالی اطالق   و  دهند: کالمی از پرخاشگری را نشان می

شود و با هدف ایجاد درد و آسیب به فردی است )برای مثال،  شود که در اثر خشم برانگیخته میمی

پرخاشگری  به وی(، در  رساندن  آسیب  برای  مقام رسمی صرفا  به یک  نسبت  آمیز  توهین  سخنان 

ی اهدافی چون مجروح کردن بازیکن یا دیگر تماشاگران هستند )برای فیزیکی، اقدامات مخرب دارا

های ها را پرت کنند و فرصتمثال، تماشاگران ممکن نسبت به بازیکنان پرخاشگری کنند تا حواس آن

  طبق نتایج تحقیقات گذشته(.  198،  2019موفقیت تیم خود را بهبود ببخشند( )تادرآلون و همکاران،  

هستند؛ اصلی منابع از تماشاگران و مربیان فوتبال، بازیکنان  کمبود مانند عواملی و پرخاشگری 

 تصمیمات داور،  )برد(، موفقیت  ارزش تماشاگران، و  مربیان بازیکنان، میان در  بازی  قوانین  از  اطالعات
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 و آمیز  خشونت کنترل جمعیت، حد از  بیش ازدحام  تماشاگران، و بازیکنان  مربیان، نظر  اختالف

بازی  جمعیت،  پرخاشگرانۀ  پرخاشگری باعث داور ضعیف قضاوت و  بازیکنان سوی  از  خشن  بروز 

   (.81، 2018)پورزنگار،  شودمی تماشاگران

  سرقت   با  گاهی  که  شودمی  افراد  به  آسییب رساندن  با  همراه  اموال  شرورانه  پرخاشگری منجر به تخریب

  های درگیری  و   ها نزاع  یا   بیگناه   افراد  به   صدمه  شامل  است  ممکن   رسانیآسیب  گستره. است  همراه  نیز

آسایش    قبال  در  تفاوتی بی  شرارت طلبی،  از جمله پیامدهای پرخاشگری.  باشد  اوباش  خود  بین  گروهی 

  گاهی.  است  و خشن  مستهجن  های شوخی  و  غیرشرافتمندانه  و  کارانهجنایت   اعمال  ارتکاب  دیگران،

)عباس زاده و همکاران، شود    گرجلوه  نیز  جسورانه  گستاخانه و   رفتار  قالب  در   پرخاشگری  است  ممکن

اعتباری   آمیز  خشونت  هایدرگیری(.  40؛  2018 و  اقتصادی  پیامدهای  مسابقات  در  آمده  بوجود 

مسابقات را برای باشگاه    از  محرومیت  حتی   مسابقات، جرایم نقدی و   بلیت فروشی   مختلفی چون کاهش 

دارد پی  در  ورزشی    بازاریابان  برای  ورزشی  هواداران  رفتارهای  درک  لذا  (2016  ،1بنگتسون )  های 

اهمیت    ورزشی   و   آیندهاپیش  ؛نیست  آور  تعجب  ترتیب،  این  به(.  65،  2009،  2فانک)  استحائز 

   .هم محققان جذاب باشد و بازاریابان برای به طور ویژه هم  ورزشی هواداران پرخاشگری  پیامدهای

 است   تیمی ورزشی  گذارد، هویتمی  تأثیر  هواداران  پرخاشگرانه  رفتارهای  بر  که  مهم   متغیرهای  یکی از

محققین مختلف تعاریف مختلفی از هویت تیمی ارائه نموده   (.458، 3،2009تئودوراکیس و همکاران)

بر  هویت تیم آن بخش از خود ادراکی فرد است که از عضویت در جامعه مربوط به تیم ورزشی،  اند.  

اساس ارزش احساسی مربوط به آن عضویت، و دانش در مورد آن، درگیری با آن و ارزیابی خود آن 

و هیر(.  215،  2016،  4شود )هیرجامعه، مشتق می را شناخت،  419،  2017)  5الک  ( هویت تیمی 

های گروه و برخی درجات ارزش احساسی می  تعامل با خود ادراکی مصرف کننده، عالقه به ارزیابی

 و رفتارها متبلور ساختن برای را  زمینه  تواندمی ،هواداران ذهن  در هاتیم از  ایجادشده هویت.  دانند

به طوری   (2،  2019،  6و همکاران  آلونتادر)  سازد فراهم ها آن  تیم محبوب به نسبت  مختلف عواطف

،  2018)عظمی و محمدی،    شودعاطفی می  واکنش افزایش باعث طرفداران  در باال تیمی هویت  که

 فریاد میزنند، دست گاهی هواداران   .این عواطف گاهی خوشایند و گاهی ناخوشایند هستند(.  218
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 بتوانند طریق  این  از تا ؛دهند می انجام منظم حرکات همدیگر با یا همگی  زنندمی جیغ کشند،می

  .ببرند لذت بازی از نهایت در و دهند نشان بازیکنان و تیم به بازی، نسبت را خود عواطف و احساسات

 هواداران از  برخیشود؛ به عنوان مثال  ساز بروز رفتارهای پرخاشگرانه میاما گاهی هویت تیمی زمینه

 تیم هواداران  و ؛گروه هستند یا باند یک  اعضای  چون هم تیم  همان هواداران  دیگر با ؛کنندمی تصور 

 محققان  خاص،  طور  به  (.2،  2019  تادرآلون و همکاران،)  کنندمی قلمداد آشنا  نا و غریبه را حریف

 همچنین   و(  336،  2006،  1وان)هواداران    پرخاشگر  رفتارهای  و  تیمی  هویت  بین  مثبت  روابط  متعددی

را گزارش  (242، 2،1999روکا و وگل باور ) هواداران پرخاشگرانه ارتباطات پذیرش  تیمی و بین هویت

آن    قوی  ارتباط  و   تیمی  پیشایندهای هویت  فهم  در  زیادی   هایپیشرفت  گرچه  حال،   این   با  اند.نموده

  شناختی  جمعیت  متغیرهای  تاثیر  بررسی  به  محدودی   توجه  اما  ؛دارد  وجود  هواداران  پرخاشگری  با

  ؛ معتقد هستند  برخی از محققان.  (283،  2016  ،3کوچ و وان)  شده است  رابطه  این  بر  چون سنهم

  های رقابت   حین  در   پرخاشگری  و   خشونت  تنش،  سطح  کاهش   در  ؛توانندمی  مسن  ورزشی  هواداران

یافته  .کنند  ایفا  کلیدی  نقش  ورزشی آنطبق  تر  افراد  انهای   تنظیم   برای   بیشتری  انگیزه  مسن 

و   ؛401،  2010  ،4کارستنسن   و  چارلز)  دارند  کار  این  انجام  در  موفقیت  و  خود  احساسات شیبه 

 بزرگتر  اعضای  که  مهمی  نقش  به   توجه  با  مسن  هواداران  جمعیت  درک  (.314،  2016  ،5همکاران 

  به امید ارزش مدل به توجه با  .است مهم  بسیار ؛کنند بازی می ورزش پذیریجامعه فرایند در خانواده

 به عنوان   باورهایشان  به اشتراک گذاری  با   را  هنجارها   و   هاارزش  توانندمی  خانواده  مسن   اعضای  زندگی، 

در   گذشته  هاییافته  واقع،  در  .منتقل کنندبه دیگر اعضای خانواده    ارزشمند  و  انتظار  مورد  رفتارهای

  سازگاری  باالی  سطحشدن،    اجتماعی  در  گذار  عوامل تاثیرنشان داده است که یکی از  چندین تحقیق  

  ( 465،  2011)  7ملنیک و وان  مثال،  عنوان  به  .(118،  2001،  6)وان و همکاران   است  پدران  ادراکاتبا  

 تاثیرگذارترین  عنوان  به  را  خود  پدران  اغلب  دهندگان   پاسخ  ؛ دریافتند  استرالیا  در  دانشجویان  مطالعه  در

 8اند. همینطور اسپایج و اندرسون شدن به هوادار ورزشی بیان نموده تبدیل برای خود تصمیم در افراد
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.  دارد قرار پدران ویژه   خانواده به و  والدین  تأثیر تحت شدت  به  تیم  هویت  ؛ ( بیان کردند 152، 2010)

سلیقه    به  مندهعالق  اغلب  والدین  دریافتند  هاآن  براین،  عالوه بر   خود  کودکان  ورزشیتأثیرگذاری 

   .منطبق کنند خود دیدگاه را با  هاآن تا هستند

 سن، هواداران ورزشی و هویت تیمیالف. 

  هویت  از   باالتری  سطح  ، دارند  مشارکت  خود  عالقه   مورد  های تیم   با  به صورت بلندمدت   که  هوادارانی

کنند  ( عنوان می 308،  2012)  1اسوالددهند. وال، ایوارسون و  می  نشان  مدت  کوتاه   هواداران  به  نسبت  را

می پیری  سنین  وارد  افراد  که  به  زمانی  مربوط  شناختی  فرایندهای  داشتن"شوند،  طور    "تعلق  به 

ای   آن ها  فزاینده  و  شوندمهم می برای  آن ها معنی  برای  بودن،  )هوادار ورزشی(  بنابراین، هوادار   .

به صورت    ( نشان دادند هواداران مسنی که22،  2017)  2اهمیت زیادی دارد. به تازگی، کیم و گاور 

کوتاه   صورت  به  داشتند نسبت به هواداران جوانتر که  مشارکت  خود  عالقه  مورد  هایتیم  با   بلندمدت

نسبت رو شوند. های خود شناخته میداشتند بیشتر با تیم مشارکت خود عالقه مورد هایتیم  با مدت

در رفتار  را  سنی    هاینیاز به درک تفاوت  ،ها تر و پتانسیل ارزش اقتصادی آن  مسنبه رشد هواداران  

مهم   تحقیقاتی بسیارپر کردن این شکاف (. 30، 2016، 3)پارک و همکاران دهدافزایش می، هواداران

های سنی  برای گروهای پویا است که ممکن است معانی متفاوتی  ورزشی پدیدهزیرا هواداری    است

انگیزه برای ورزش و    هواداری، یعنی انگیزه برای پیگیری  مختلف داشته باشد، چرا که هر دو انگیزه

. بر اساس موارد ذکر شده تاثیر سن بر هویت تیمی و  پاسخ به ورزش ممکن است با سن تغییر کند

 شود. سطح هواداری ورزشی را بررسی می

 ب. سن هواداران و پرخاشگری 

افزایش سن های روان شناسی  نظریه پیشنشان می  در زمینه  بینی  دهند که سن ممکن است یک 

در حقیقت، (. 387،  2010)چارلز و کارستنسن،    رفتار پرخاشگرانه در میان هواداران باشد  مهمکننده 

نشان    وسیعی از موقعیت ها  فطینسبت به افراد جوان تر در  احساس خشم کمتری را  تر  افراد مسن

  18بزرگسال بین سن    286(. برای مثال، در مطالعه ای  1090،  2013،  4دهند )کونزمان و همکارانمی

تر، در مقایسه با همتاهای جوانتر، عصبانیت کمتری را بروز دادند و کنترل سال، بزرگساالن مسن  88تا  

از   های آرامبخشی را گزارش کردند )فیلیپس و استراتژیداخلی بیشتری بر عصبانیت را با استفاده 
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، زیرا مطالعات  در مطالعه حاضر از اهمیت خاصی برخوردارندها  این یافته(.  253،  2006،  1همکاران 

امیدی و سطح باالی برانگیختگی    عصبانیت، ناهمچون  های مشترک  اند که همه تجربهقبلی نشان داده

پرخاشگرانه هستندبیدر میان هواداران ورزشی، پیش رفتار  ،  2)آندرسون و هوسمان   نی کننده قوی 

روابط بین  (.  280،  2007 برای بررسی  )افزایش سن(  در تالش  پرخاشپیری  قصد  هواداران،    گریو 

مناسب    کالمیپرخاشگری فیزیکی و    تا چه حدهای سنی بر ادراک هواداران از اینکه  تاثیر تفاوت  داریم

شوند مورد بررسی  درگیر می  پرخاشگرایانههای در فعالیت  به طور واقعیان  هوادار  هستند و میزانی که

 .  گیردقرار می

  هواداران  گریو پرخاش ج. هویت تیمی، هواداری

اهمیت روان شناختی یک    را در مورد اینکه آیا ورزش )یعنی به طور کلی   یمحققان شواهد متناقض 

. برای اندکرده  گزارش  را  هواداران مرتبط است  گریبا سطوح باالتری از پرخاش  ی بودن(هوادار ورزش

( و همکاران  وان  رابطه283،  1999مثال  هیچ  پرخاشگری  (  و خصوصیت  ورزشی  هواداری  بین  ای 

 ( همکاران  و  رحمتی  اما  و  762،  2014نیافتند  ورزشی  هوادار  هویت  بین  معناداری  مثبت  رابطه   )

می و فیزیکی پرخاشگرایانه یافتند. تحقیقات زیادی به این نتیجه دست یافتند  تمایالت رفتارهای کال

بین کلیدی برای طیف وسیعی از عملکردهای پرخاشگرایانه هواداران است  که هویت تیمی، یک پیش

(. برای مثال هویت تیمی، سطوح باالتر پرخاشگری خصمانه و ابزاری )وان 18،  2015)وان و همکاران،  

کند )وان و همکاران، ( و تمایل به ارتکاب اعمال ناشناسانه را پیش بینی می283،  1999  و همکاران،

(. همچنین نتایج تحقیقات مشابه نشان داده است که هویت تیمی با پرخاشگری فیزیکی  288،  2005

است.  ( در ارتباط  244،  1999( و کالمی هواداران )روکا و ووگل باور،  425،  2009،  3)دوناهو و وان 

بینی  ( به این نتیجه دست یافتند که هویت تیمی یک پیش244،  1999برای مثال، روکا و ووگل باور )

ها دریافتند ارتباطی بین هویت تیمی و پرخاشگری فیزیکی  کننده قوی پرخاشگری کالمی است اما آن

رخاشگری کالمی  ( دریافتند که هویت تیمی، با پ 425،  2009وجود ندارد. در مقابل، دوناهو و وان )

ارتباطی ندارد اما با پرخاشگری فیزیکی ارتباط منفی دارد. با توجه به موارد ذکر شده به بررسی تاثیر  

 بر پرخاشگری هواداران پرداخته می شود. هویت تیمی و سطح هواداری ورزشی 

  نظر گرفته  هر چند تعداد زیادی از محققان هویت تیمی را به عنوان پیش نیاز پرخاشگری هواداران در

های احتمالی این رابطه را در حالتی سیستماتیک مورد مالحظه و بررسی ها به ندرت میانجی اند اما آن
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کننده و هم یک میانجی   بینیند هم پیشتوامیاند که سن اند. چندین محقق پیشنهاد کردهقرار داده

تر، بیشتر بر بازی کردن به خاطر عالقه  های هواداران ورزشی باشد. یعنی، هواداران مسن  برای واکنش

به آن بازی به جای بدست آوردن چیزی مادی تاکید می کنند. آن ها بیشتر به فرآیند بازی در مقابل  

می اهمیت  بازی  و همکارانبردن  )آیکن  همکاران126،  2010،  1دهند  و  رینی  بعالوه،   .)2  (2009 ،

مسن348 هواداران  که  دریافتند  از  (  کمتر  میتر،  امید  نا  تیم  ضعیف  دیگر،  نتایج  عبارت  به  شوند. 

 های تیم خود هستند.  تر، بهتر قادر به مدیریت انتظارات خود و پذیرش باختهواداران مسن

کنیم که یک هوادار ورزشی عالقمند )هوادار( و قابل شناسایی  به تبع این روند نظری، ما پیشنهاد می

تیم  بودن  با  خاص  ورزشی  میهای  تیمی(  سن )هویت  که  شود  پرخاشگرایانه  رفتار  به  منجر  تواند 

 هواداران ممکن است که این روابط را تضعیف کنند.

های کشور و به وجود آمدن ناهنجاری های اخالقی و اجتماعی  با توجه به رشد پرخاشگری در ورزشگاه

در ورزش کشور امری ضروری    در ورزشگاه ها پرداختن به دالیل و عوامل اثرگذار در کاهش پرخاشگری

باشگاه پرطرفدار فوتبال کشور است که پرخاشگری طرفداران آن   از دو  است. باشگاه استقالل یکی 

مشکالت مختلفی را برای باشگاه ها و هواداران دیگر ایجاد نموده است لذا این تحقیق بر اساس    گاها  

بر پرخاشگری هواداران تیم فوتبال    مدل مفهومی زیر به بررسی اثر هویت تیمی و هواداری ورزشی

 می پردازد.  با نقش تعدیل گر سن هواداران استقالل 

 
   مدل مفهومی تحقیق -1شکل
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 پژوهشروش
باشد که به صورت تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع پیمایشی می 

باشد.  متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمان مقطعی میمیدانی انجام گرفت و از نظر ارتباط بین  

باشگاه استقالل بودند که طبق قاعده تعیین حجم نمونه هایر    هواداران  تحقیق،  این  در  آماری  جامعه

سازه یا کمتر و میزان اشتراک در   7هایى با  براى مدل( برای معادالت ساختاری ))2009)  1و همکاران

هستند(    معرف  2  یا  1  داراى  که  هایى)سازه   فرومشخص هاى بدون سازه  (5/0حدود  )حد متوسط  

به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری   نفر  211  نمونه کافی است(( از بین آن ها تعداد  150تعداد  

های پژوهش با استفاده از پرسشنامه آنالین طراحی شده در گروه های  آوری دادهانتخاب شدند. جمع

روه هواداران استقالل و کانال کمیته آموزش فوتبال استان کردستان( انجام شد.  ورزشی فوتبال )گ

وال در مقیاس  س  پنجشامل    (2002ورزشی )وان،    هواداری  پرسشنامه استاندارد  پنجابزار تحقیق شامل  

در مقیاس هشت سوال    سهشامل    (1993  و برانسکومب،  وان)  هویت تیمی  ؛هشت گزینه ای لیکرت

سوال در مقیاس    سه( شامل  2019درآلون و همکاران،  خودگزارشی پرخاشگری )تا؛  لیکرتگزینه ای  

خاشگری  و پر( شامل سه سوال  1999)روکا و ووگل باور،    پرخاشگری فیزیکی؛  گزینه ای لیکرت  10

. در این گزینه ای لیکرت بود  10( شامل هشت سوال در مقیاس  1999کالمی )روکا و ووگل باور،  

 افزارمنر از استفاده باواریانس محور    ساختاری معادالت مدل از هاداده تحقیق جهت تجزیه و تحلیل

 Smart PLS 3.2.8  .استفاده گردید 
 

 هایافته
متغیرهای   توصیفی  نمونهنتایج  داد که  جمعیت شناختی  نشان  تحقیق  نمونه  100های  از  های  نفر 

نفر    68نفر کاردانی،    28نفر دارای تحصیالت دیپلم و کمتر،    24نفر متاهل،    111تحقیق مجرد و  

سال،    20نفر دارای سن کمتر از    11ارشد و باالتر،  نفر دارای تحصیالت کارشناسی  91،  کارشناسی

نفر داری سن باالتر    14سال،    50تا    36نفر دارای سن بین    73سال،    35ا  ت  20نفر دارای سن    113

نفر    15نفر از طریق تلویزیون و    143نفر از طریق حضور در ورزشگاه،    53همچنین  سال بودند.   50از  

 کردند. های تیم استقالل را تماشا میهای اینترنتی بازیاز طریق گوشی و سایت

در ادامه ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی 

 شد.  
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 توصیف و همبستگی میان متغیرهای پژوهش -1جدول 

 میانگین  
انحراف  

 معیار 
1 2 3 4 5 

     - 282/2 83/33 سن -1

    - -122/0 428/2 41/5 هویت تیمی -2

   - 947/0 -138/0 390/3 20/5 هواداری ورزشی -3

  - 569/0 538/0 -344/0 087/3 18/5 خودگزاری پرخاشگری -4

 - 673/0 260/0 250/0 -321/0 694/2 34/5 پرخاشگری کالمی -5

 822/0 621/0 313/0 272/0 -375/0 880/2 47/4 پرخاشگری فیزیکی  -6
 

نتایج حاصل از جدول باال نشان داد که سن هواداران ارتباط منفی با متغیرهای پژوهش دارد که این  

مثبتی بین متغیرهای   ارتباط  نتایج نشان داد که  ادامه  در  با هویت تیمی غیرمعنادار است.  ارتباط 

زیکی  هویت تیمی و هواداری ورزشی با خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کالمی و پرخاشگری فی

 هواداران وجود دارد. 

 
گر سن در ارتباط بین هویت تیمی و خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کالمی و نقش تعدیل -2شکل 

 فیزیکی
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 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاریشاخص  -2جدول  

 شاخص 

 

 متغیر

پایایی  

 مرکب

میانگین واریانس  

 استخراج شده 

شاخص  

 اشتراک

شاخص نیکویی  

 برازش 

 731/0 931/0 976/0 هویت تیمی 

511/0 

 1 1 1 سن 

 719/0 923/0 973/0 خودگزارشی پرخاشگری 

 724/0 824/0 974/0 پرخاشگری کالمی 

 701/0 911/0 968/0 پرخاشگری فیزیکی 

 

ها در مجموع  های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری با توجه به دامنه مطلوب این شاخصشاخص

شوند، به عبارت  های پژوهش حمایت میاست که مدل مفروض تدوین شده توسط دادهبیانگر این  

ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله ساختاری  ها به مدل برقرار است و همگی شاخصدیگر برازش داده

 دارند.  
 

 فیزیکی با نقش میانجی سن و کالمی پرخاشگری پرخاشگری،  خودگزارشی هویت تیمی بر اثر -3جدول 

 متغیر مالک  بینمتغیر پیش

 برآورد غیر مستقیم

ضریب 

 مسیر 
 سطح معناداری  tآماره 

 001/0 557/10 524/0 خودگزارشی پرخاشگری  هویت تیمی 

 001/0 578/3 248/0 پرخاشگری کالمی  هویت تیمی 

 001/0 982/3 244/0 پرخاشگری فیزیکی  هویت تیمی 

 001/0 533/4 - /280 خودگزارشی پرخاشگری  سن 

 001/0 484/4 - 280/0 پرخاشگری کالمی  سن 

 001/0 930/5 - 344/0 پرخاشگری فیزیکی  سن 

 040/0 056/2 - 134/0 هویت تیمی  سن 

 008/0 645/2 - 171/0 خودگزارشی پرخاشگری  هویت تیمی  × سن 

 001/0 738/3 - 249/0 پرخاشگری کالمی  هویت تیمی  × سن 

 005/0 833/2 - 169/0 فیزیکی پرخاشگری  هویت تیمی  × سن 
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هویت تیمی اثر مثبت و معنی نشان داد که    شماره سهو جدول    شماره دوبه دست آمده از شکل  نتایج  

بر  د  فیزیکی  و (  α=  248/0)  کالمی  پرخاشگری  ، (α=  524/0)  پرخاشگری  خودگزارشیاری 

 (244/0  =α  )همچنین نتایج نشان داد  کندرا تایید می  3-3و    1-3که نتایج تحقیق فرضیات    دارد .

تیمی هویت  بر  معناداری  اثر  نیز  سن    ،( α=  -280/0)  پرخاشگری  خودگزارشی،  ( α=  -134/0)  که 

-دارد اما این تاثیرات منفی و معکوس می (  α=  -344/0)فیزیکی    و(  α=  -280/0)  کالمی  پرخاشگری

را رد می کند چون سن    1-1کند اما فرضیه  را تایید می  2-2و    1-2  فرضیات  تحقیقنتایج  که    اشدب

دارد تیمی  هویت  بر  بین  تاثیر منفی  ارتباط  در  که سن  داد  نشان  نتایج  نهایت  در  و  .  تیمی  هویت 

(  α=  -169/0)فیزیکی    و (  α=  -249/0)  کالمی   پرخاشگری  ،( α=  -171/0)  پرخاشگری  خودگزارشی

برای بررسی تعامل میان سطوح مختلف سن، سن هواداران به سه دسته  دارد.  منفی  نقش تعدیل گر  

جوان )افرادی که سن آن ها کوچکتر از یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود(، میانسال )افرادی  

میانگین بود( و   که سن آن ها بین یک انحراف معیار پایین تر از میانگین و یک انحراف معیار باالتر از

،  1تقسیم شد )دالل و زیکر(  پیر )افرادی که سن آن ها بیشتر از یک انحراف معیار باالتر از میانگین بود

در جوانان هویت تیمی اثر مثبت و معنی در بررسی سطوح مختلف سن نتایج نشان داد که  (.  2012

=  559/0فیزیکی )  و(  α=  695/0)  کالمی  پرخاشگری  (،α=  658/0پرخاشگری )  خودگزارشیاری بر  د

α  )557/0پرخاشگری )  خودگزارشیداری بر  هویت تیمی اثر مثبت و معنی. در افراد میانسال  دارد =

α)   و  ( 212/0فیزیکی  =α  )  190/0)  کالمی  اما اثر هویت تیمی در بین افراد میانسال بر پرخاشگریدارد  =

α  )  خودگزارشی هویت تیمی اثر مثبت و معنی داری بر  و نهایتا در بین افراد سن باال  معنادار نبود 

( بر  ( α=  369/0پرخاشگری  تیمی  هویت  اثر  اما  فیزیکی    و (  α=  146/0)  کالمی  پرخاشگری  دارد 

(091/0  =α  )را تایید می کند چنانچه    3-4و    1-4تحقیق فرضیات    نتایج به دست آمده از   .معنادار نبود

تیمی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کالمی و فیزیکی هواداران در بین  اثر هویت  

افراد جوان بیشتر از افراد میانسال و پیر بود و اثر هویت تیمی هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، 

دهد    پرخاشگری کالمی و فیزیکی هواداران در بین افراد میانسال بیشتر از افراد پیر بود که نشان می

ارتباط بین هویت تیمی و خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کالمی و فیزیکی در بین جوانان قوی 

 تر از افراد با سن باالتر است. 

 
1. Dalal &Zickar 



 1401اسفندو  بهمن، 76،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                          32

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 
و خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کالمی  هواداری ورزشیگر سن در ارتباط بین نقش تعدیل  -3شکل 

 و فیزیکی

 
 های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاریشاخص -4جدول 

 شاخص 

 

 متغیر

پایایی  

 مرکب

میانگین واریانس  

 استخراج شده 

شاخص  

 اشتراک

شاخص نیکویی  

 برازش 

 756/0 883/0 974/0 هواداری ورزشی 

374/0 

 1 1 1 سن 

 719/0 923/0 973/0 خودگزارشی پرخاشگری 

 724/0 824/0 974/0 پرخاشگری کالمی 

 701/0 911/0 968/0 پرخاشگری فیزیکی 

 

ها در مجموع های ارزیابی کلیت مدل معادله سااختاری با توجه به دامنه مطلوب این شااخصشااخص

عبارت  شاوند، به های پژوهش حمایت میبیانگر این اسات که مدل مفروض تدوین شاده توساط داده

ها داللت بر مطلوبیت مدل معادله سااختاری ها به مدل برقرار اسات و همگی شااخصدیگر برازش داده

 دارند.  
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فیزیکی با نقش میانجی  و کالمی پرخاشگری پرخاشگری،  خودگزارشی  برورزشی  هواداری اثر -5جدول 

 سن

 متغیر مالک  بینمتغیر پیش

 برآورد غیر مستقیم

ضریب 

 مسیر 
 سطح معناداری  tآماره 

 001/0 316/12 561/0 خودگزارشی پرخاشگری  هواداری ورزشی 

 001/0 903/3 260/0 پرخاشگری کالمی  هواداری ورزشی 

 001/0 973/4 287/0 پرخاشگری فیزیکی  هواداری ورزشی 

 001/0 273/4 - /264 خودگزارشی پرخاشگری  سن 

 001/0 138/4 - 275/0 پرخاشگری کالمی  سن 

 001/0 313/5 - 334/0 پرخاشگری فیزیکی  سن 

 028/0 206/2 - 151/0 هواداری ورزشی  سن 

 002/0 100/3 - 185/0 خودگزارشی پرخاشگری  هواداری ورزشی  × سن 

 001/0 612/3 - 236/0 پرخاشگری کالمی  هواداری ورزشی  × سن 

 005/0 207/3 - 168/0 پرخاشگری فیزیکی  هواداری ورزشی  × سن 

 

اثر مثبت و   هواداری ورزشینشان داد که    شماره سهو جدول    شماره دونتایج به دست آمده از شکل  

بر   داری  )معنی  پرخاشگری  )(،  α=  561/0خودگزارشی  کالمی  فیزیکی  (  α=  260/0پرخاشگری  و 

(287/0  =α  )  کند. همچنین نتایج نشان داد که را تایید می   4-3و    2-3دارد که نتایج تحقیق فرضیات

بر   معناداری  اثر  نیز  ورزشیسن  )(،  α=  -151/0)  هواداری  پرخاشگری  (،  α=  -264/0خودگزارشی 

( کالمی  )(  α=  -275/0پرخاشگری  فیزیکی  معکوس (  α=  -334/0و  و  منفی  تاثیرات  این  اما  دارد 

را رد می کند چون سن تاثیر   2-1فرضیه  را تایید می کند اما    2-2و    1-2باشد که نتایج تحقیق  می

و  هواداری ورزشی  دارد. در نهایت نتایج نشان داد که سن در ارتباط بین  هواداری ورزشی  منفی بر  

(  α=  - 168/0)و فیزیکی  (  α=  -0/ 236)، پرخاشگری کالمی  ( α=  -185/0)خودگزارشی پرخاشگری  

ختلف سن، سن هواداران به سه دسته گر منفی دارد. برای بررسی تعامل میان سطوح منقش تعدیل

جوان )افرادی که سن آن ها کوچکتر از یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود(، میانسال )افرادی  

که سن آن ها بین یک انحراف معیار پایین تر از میانگین و یک انحراف معیار باالتر از میانگین بود( و  

انحراف معیار باالتر از میانگین بود( تقسیم شد )دالل و زیکر،  پیر )افرادی که سن آن ها بیشتر از یک  

اثر مثبت و    هواداری ورزشی(. در بررسی سطوح مختلف سن نتایج نشان داد که در جوانان  2012

بر   داری  )معنی  پرخاشگری  ) (،  α=  762/0خودگزارشی  کالمی  فیزیکی  (  α=  699/0پرخاشگری  و 



 1401اسفندو  بهمن، 76،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                          34

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

(619/0  =α  )  خودگزارشی پرخاشگری  داری بر  اثر مثبت و معنی هواداری ورزشی  دارد. در افراد میانسال

(579/0 =α )( 233/0و فیزیکی  =α ) در بین افراد میانسال بر پرخاشگری هواداری ورزشی دارد اما اثر

اثر مثبت و معنی داری هواداری ورزشی  معنادار نبود و نهایتا در بین افراد سن باال  (  α=  197/0کالمی )

=  146/0بر پرخاشگری کالمی )هواداری ورزشی  دارد اما اثر  (  α=  0/ 375پرخاشگری )خودگزارشی  بر  

α  )( 146/0و فیزیکی  =α  )را تایید    4-4و    2-4تحقیق فرضیات    . نتایج به دست آمده ازمعنادار نبود

هواداران بر خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کالمی و فیزیکی هواداری ورزشی  می کند چنانچه اثر  

اثر  هوادا و  بود  پیر  و  میانسال  افراد  از  بیشتر  جوان  افراد  بین  در  ورزشی  ران  بر هواداری  هواداران 

خودگزارشی پرخاشگری، پرخاشگری کالمی و فیزیکی هواداران در بین افراد میانسال بیشتر از افراد  

پرخاشگری کالمی و خودگزارشی پرخاشگری، هواداری ورزشی  ارتباط بین  پیر بود که نشان می دهد  

 و فیزیکی در بین جوانان قوی تر از افراد با سن باالتر است. 
 

 بحث و نتیجه گیری 
اثر به بررسی   فوتبال   هواداران  پرخاشگری  بینیپیش  در  ورزشی  هواداری  و  تیم  هویت  مقاله حاضر 

 داری و معنی   منفی افراد ارتباط    سن  طبق نتایج تحقیق  پرداخته است.  (نقش تعدیل گر سن هواداران)

آنان  خودگزارشی پرخاشگری و پرخاشگری کالمی و فیزیکی  هواداری ورزشی،    ، سطوحبا هویت تیمی

گزارشی  خود  ورزشی،  هواداری  تیمی،  هویت  سطوح  یابد  افزایش  سن  هرچه  که  معنا  بدین  دارد؛ 

سن بر  دار  و معنی  منفیدر رابطه با تاثیر    . یابدپرخاشگری و پرخاشگری کالمی و فیزیکی کاهش می

با    و  خوانهم  (184،  2001وان و همکاران )نتایج تحقیق با تحقیق    و هواداری ورزشی  هویت تیمی 

مفهوم هویت   .است  همخواننا   (308،  2012)  و همکاران  وال  و  (22،  2017تحقیقات کیم و گاور )

باشد که فرد را در مسیر دنبال کردن تیم ورزشی تیمی و هواداری تیمی مفهومی نزدیک به هم می

آید این است که به وسیله آن هوادار دهد. آنچه از مفهوم هویت تیمی برمیمورد عالقه خود سوق می

رفتار هوادار یا در    توان به لحاظ بصری تشخیص داد؛ حال این ویژگی بصری در یک تیم بودن را می

درکی است که فرد    ناما هوادار یک تیم ورزشی بود  های تیم مورد عالقه باشد. استفاده از نام و نشان

خود از اینکه آیا خواهان تیم خاصی است یا خیر دارد. با این مفهوم هویت تیمی و هوادار ورزشی قصد 

  ( 22،  2017کیم و گاور )در میان هواداران استقالل داریم. در این باره  توضیح تاثیر سن بر این دو را  

داشتند   مشارکت  خود  عالقه  مورد  هایمتی   با  به صورت بلندمدت  اند هواداران مسنی کهبیان داشته

داشتند بیشتر   مشارکت  خود  عالقه  مورد  هایتیم   با  کوتاه مدت  صورت  به  نسبت به هواداران جوانتر که



 35                                                                      ...  ینیب شیدر پ یورزش یو هوادار میت تیاثر هو: محمدی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

شوند. اما نتایج این تحقیق نشان داد هویت تیمی و هواداری ورزشی با  با تیم های خود شناخته می

عالوه بر سن و انگیزه درونی    توان بیان داشتنتیجه میدر توجیه این    یابد.افزایش سن کاهش می

بر هوادار یک تیم بودن   جمعیتیو    ی مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیعواملی دیگرافراد  

کنند زمانی که  که عنوان می  (308،  2012)  وال و همکاران  برخالف نتیجه  . تواند تاثیرگذار باشدمی

به طور فزاینده ای    "1تعلق داشتن" شوند، فرایندهای شناختی مربوط به  افراد وارد سنین پیری می

اما در کشور  ها معنی و اهمیت زیادی دارد  بودن، برای آن  هوادار ورزشی  و  شوندمهم میبرای آن ها  

های ورزشی ایران با توجه به جمعیت زیاد جوانان تب و تاب هواداری ورزشی و گرایش به سمت تیم

همانگونه که  در نتایج تحقیق حاضر  علت این تضاد    بیشتر از افراد با سن باالتر است.  در افراد جوان

تر ذکر شد عالوه بر عامل جمعتی شاید ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی داشته باشد، زیرا پیش

ن  گردد آناافراد وارد می  ای است که با افزایش سن و فشارهای اقتصادی که براوضاع معیشتی به گونه

شان چون طرفدار تیم ورزشی بودن و یا دنبال کردن مشتاقانه تیم مورد عالقههمهایی  میررا از سرگ

های هویت تیمی  قرص تیمی بودن که نشانه  و پا  بازدارد و رفته رفته با گذر زمان از حالت طرفدار پر

حضور  های فوتبال اروپایی شاهد آن هستیم  چیزی که در باشگاه  شوند.در آن نمایان باشد خارج می

قشر سالمند جامعه در کنار نوجوانان و جوانان به عنوان هوادار است؛ هوادارانی که هویت تیم مورد 

های تیم هم چون آمیزی صورت و به کارگیر نشانکشند و از رنگ لباس، رنگعالقه خود را یدک می

آن  شاهد  اما در ایران کمتر    اد طرفدار چه تیمی هستندتشخیص د  توانهایشان میپرچم و...  و شعار

های  داشته باشند و یا بازیبه عنوان هوادار  ورزشی    مسابقاتهستیم که سالمندان حضور پررنگی در  

با توجه به اینکه  جدی و با اشتیاق دنبال کنند.   دوران جوانی به طورچون تیم مورد عالقه خود را هم

ر رابطه با تاثیر سن بر میزان هویت تیمی و هواداری ورزشی انجام نشده  تاکنون در ایران تحقیقی د

توانند از نتایج این تحقیق در راستای تمرکز بر قشرجوان طرفدار مدیران باشگاه استقالل می   ،است

-چون فرهنگاستفاده کنند و تمهیداتی هم  استقالل و نیز تمرکز بر ماندگاری هوادارای در سنین باالتر

قدردانی از  چون    استای همراهی تیم، هم ها در رهای آنوجه به کانون هواداری و تامین نیازسازی، ت

راه را برای ادامه هواداری میان هواداران با سنین بیشتر   های درون باشگاه در بازی هواداران با سن باال

، پرخاشگری کالمی و  پرخاشگریسن بر خود گزارشی  دار  و معنی منفی  در رابطه با تاثیر    هموار کنند.

 ( 1090،  2013(، کونزمان و همکاران )314،  2016)  شیبه و همکاران  نتایج تحقیق با تحقیقات  فیزیکی

ورزشی شکلی احساسی و    انهواداررفتار  گاهی    خوانی دارد.هم  (387،  2010)  کارستنسن  و  چارلز  و

 
1. Belonging 
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هیجانات دوران نوجوانی و جوانی همراه گردد شدت پیدا  گیرد. حسی که اگر با  اغراق آمیز به خود می

نسبت احساس خشم کمتری را  تر  افراد مسندارند که  ( بیان می 2010)  کارستنسن  و  چارلز  کند.می

در رابطه با تماشای بازی تیم مورد    .دهند نشان می  هاوسیعی از موقعیت  طیفبه افراد جوان تر در  

عالقه و هیجانات آن باید گفت طبق نتایج این تحقیق افراد با سن کمتر پرخاشگری فیزیکی و کالمی  

-اند و نوعی خودگزارشی پرخاشگریتر دارند و حتی این را خود بیان کردهبیشتری نسبت به افراد مسن

تواند امتیاز بزرگی برای تیم  هواداران جوان و زیاد میهمانگونه که داشتن    شان را تایید نموده اند.

 ی استقالل در قیاس با رقبا باشد؛ باید گفت رفتارهای پرخاشگرانه این هواداران خصوصا در سن جوان

می شود؛  منجر  فیزیکی  پرخاشگری  به  است  ممکن  مشکالکه  استقالل  تیم  برای  چونتواند    تی 

باشگاه ها  لذا    های نقدی و مواردی را در پی داشته باشدیمههای بازی بدون تماشاگر تا جرمحرومیت

و اجازه داده نشود    مناسب پرخاشگری و هیجانات تماشاگران را مدیریت نمایندبا فرهنگ سازی    باید 

،  2016)  در این رابطه اندام و سلیمی  هواداران جوان به یک تهدید تبدیل گردد.   نچنین فرصتی و داشت

بیان می 62 به عوامل  (  رفتار مثبت در هواداران وابسته  تقویت  فرهنگی، مدیریتی،  م  دارند  حیطی، 

امنیتی و روانی را دارد.    حمایتی،  تاثیر  بیشترین  روانی  این میان عامل  از  این  است که  نتایج  طبق 

ژی  تحقیق با توجه به اینکه هواداری و هویت تیمی در هواداران جوان تیم استقالل بیشتر است باید انر

جاد پرخاشگری و توهین هدایت  و توان این هواداران جوان در مسیر درست هواداری و به دور از ای 

این کار می  .گردد با  برای  نیز  و  نمود  استفاده  پرخاشگری  تجربه هواداران مسن در کنترل  از  توان 

کنار به  را  آنان  هواداران  از  استقالل  تیم  محبوب  بازیکنان  درخواست  و  باشگاه  گذاشتن   حمایت 

نمود.  تشویق  فیزیکی  و چه  تیمی   پرخاشگری چه کالمی  بین هویت  تحقیق  نتایج  سطوح   و   طبق 

با خود گزارشی پرخاشگری و پرخاشگری فیزیکی و کالمی ارتباط مثبت و معنی داری وجود  هواداری  

ری  رود خودگزارشی پرخاشگری و پرخاشگباالتر می  و سطوح هواداری    دارد. یعنی هرچه هویت تیمی

وان و   و  (762،  2014رحمتی و همکاران )گردد که با نتایج  فیزیکی و کالمی در هواداران بیشتر می

( دریافتند که هویت تیمی،  425،  2009دوناهو و وان )  در مقابل  .خوان استهم(  18،  2015)  همکاران

یت در رابطه با هوبا پرخاشگری کالمی ارتباطی ندارد اما با پرخاشگری فیزیکی ارتباط منفی دارد.  

بق نتایج تحقیق هرچه فردی هویت تیمی بیشتری داشته باشد و  تیمی و هواداری تیم استقالل ط

اگر چه پرخاشگری به    . دهدن میباالتری داشته باشد پرخاشگری بیشتری از خود نشا  هواداریح  طوس

باال امری اجتناب ناپذیر است    هواداریسبب ایجاد هیجانات خصوصا درافراد با هویت تیمی و سطوح  

اما باید در میان هواداران تیم استقالل کنترل گردد؛ بعضا شعارهای افراطی و توهین آمیز هواداران در 

باشد و نتیجه به دور از اخالق و فلسفه ورزش میه این  شود کها شنیده میورزشگاه و یا از طریق رسانه
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یا  آن می از دستاوردهای ورزش است شاهد خشونت و توهین و  برادری که  شود که بجای لذت و 

چیزی جز ضرر و زیان برای افراد،  چنین  های تن به تن هستیم که  پرخاشگری های فیزیکی و درگیری

،  2009که دوناهو و وان )  به واقع همانگونه  جامعه فوتبال دوست ندارد.باشگاه و جامعه ما به عنوان یک  

دارد؛ این یعنی یک    منفیدار و  اند؛ هویت تیمی با پرخاشگری فیزیکی رابطه معنی( بیان داشته425

چنین  بروز  به  حاضر  که  است  خود  تیم  واقعی  طرفدار  و  وفادار  و  مجذوب  چنان  واقعی  طرفدار 

با توجه به اینکه هیجانات  اندازد.  اش را به خطر میه منافع تیم مورد عالقههایی نیست کپرخاشگری

جزیی از هواداری و هویت تیمی افراد است باید هواداران به سمتی سوق داده شوند که این هیجانات  

اگرچه بر   های فیزیکی و کالمی های مثبت و بیشتر برای تیمشان باشد تا پرخاشگریدر قالب تشویق

را میاین   تاثیر گذار است و آن  نیز  لذا  پرخاشگری عوامل متعددی محیطی  یا کم کند؛  زیاد  تواند 

بامی امنیتیقضاوت  توان  تدابیر  داوری،  درست  در های  اغراق  از  جلوگیری  بازی،  مدیریت صحیح   ،

 ساند.و مواردی از این دست پرخاشگری در میان هواداران را کنترل و به حداقل میزان خود ر  هارسانه

)خود گزارشی پرخاشگری،    سن در ارتباط بین هویت تیمی و پرخاشگریطبق دیگر نتایج تحقیق  

دارد به طوری که ارتباط بین هویت   منفی  هواداران نقش تعدیل گر  پرخاشگری فیزیکی و کالمی(

تر بیان کردیم هرچه هویت  پیش تر از افراد با سن باالتر است.تیمی و پرخاشگری در بین جوانان قوی

رود و نیز بیان نمودیم افزایش سن منجر به کاهش هویت تیمی  باال می  تیمی باالتر رود پرخاشگری نیز 

رود ارتباط بین هویت  بیان نمود هرچه سن افراد باالتر می  توانگردد لذا می و پرخاشگری در افراد می

و   فروکش شد  .یابدپرخاشگری کاهش می تیمی  و  افزایش سن  با  واقع  یا    ندر  و  افزایش  هیجانات 

-خودگزارشی، فیزیکی و کالمی می  هویت تیمی کمتر منجر به پرخاشگری  ،توانایی کنترل هیجانات

تر،  مسنهواداران بزرگسال و    ( بیان کرده اند253،  2006)  فیلیپس و همکاران  در این ارتباط  گردد.

  بر عصبانیت و کنترل داخلی بیشتری    دهند می در مقایسه با همتاهای جوانتر، عصبانیت کمتری را بروز  

با توجه به نقشی که سن در ارتباط بین هویت تیمی و    دارند. های آرامبخشی  با استفاده از استراتژی

تر هواداران با تمرکز بیشتر مدیران باشگاه استقالل بر قشر جوان  گرددپرخاشگری دارد پیشنهاد می 

 و پرخاشگری   هویت تیمی  ارتباط بین  ها،در جهت کاهش تاثیر هیجانات سنی و بروز انواع پرخشگری

از سمت باشگاه    های اصولیاین امر همانگونه که قبال ذکر شد نیازمند فرهنگ سازی  .تضعیف کنندرا  

ت زیرا  ای و ایجاد جو آرام هنگام برگزاری مسابقات اسهای رسانهپراکنی، جلوگیری از شایعاستقالل

  دهد ارزشمند است اما نشانهفرد رانشان می  نهویت یک هوادار که در واقع طرفدار یک تیم خاص بود

کند و هم برای تیم فوتبال  این هویت نباید بروز پرخاشگری باشد زیرا هم ارزش هویت تیمی را کم می

ها از جمله محرومیت، جریمه نقدی و مواردی از این دست تواند مشکالتی در خالل بازیاستقالل می
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رشی پرخاشگری، خود گزاسن در ارتباط بین هواداری و  در پایان نتایج تحقیق نشان داد    ایجاد کند.

کالمی  و  فیزیکی  تعدیل   پرخاشگری  نقش  و هواداران  هواداری  بین  ارتباط  که  طوری  به  دارد  گر 

است.  باالتر  با سن  افراد  از  تر  بین جوانان قوی  در  و  پیش  پرخاشگری  کردیم هواداری  بیان  نیز  تر 

معنی و  مستقیم  ارتباط  نیز  پرخاشگری  اینجا  در  دارند.  یکدیگر  با  تعدیلداری  منجر  نقش  گر سن 

مسنمی افراد  در  که  و تشود  هواداری  بین  ارتباط  به  توجه  با  یابد.  کاهش  متغیر  دو  این  ارتباط  ر 

نشانهند  توامیپرخاشگری    ،پرخاشگری از  پرخاشگری    باشد های  یکی  به  تمایل  سن  افزایش  با  اما 

افراد،  میاین موضوع  علت    .رودفیزیکی و کالمی رو به کاهش می کاهش  تواند کسب تجربه توسط 

(  126،  2010)  و تمایل به آرامش در آنان باشد. تا جایی که آیکن و همکاران  سطح انگیختگی افراد

های هواداران ورزشی  کننده و هم یک میانجی برای واکنشبینیتواند هم پیشاند که سن میبیان کرده

تر، بیشتر بر بازی به خاطر عالقه به آن بازی به جای بدست آوردن چیزی  باشد. یعنی، هواداران مسن

رینی    بعالوهدهند.  ها بیشتر به فرآیند بازی در مقابل بردن بازی اهمیت میکنند. آنمادی تاکید می

شوند. به  امید میتر، کمتر از نتایج ضعیف تیم نادریافتند که هواداران مسن  ( 348،  2009و همکاران )

هواداران مسن باختعبارت دیگر،  پذیرش  و  انتظارات خود  به مدیریت  قادر  بهتر  تیم خود  تر،  های 

 توان گفت کنترل بیشتری نیز بر خشم خود دارند. هستند؛ لذا می
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